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Editorial en formato texto

Xeración Ñu nace coa idea de dar a coñecer e profundizar no mundo da cultura libre galega, 
tratando temas relacionados con este concepto, como son: 
o software libre, o hardware libre, contidos baixo licenzas Creative Commons, e sen olvidarse 
das persoas e grupos que traballan e colaboran nestes campos.

Xeración Ñu é unha publicación dixital, pero sobre todo punto de encontro de persoas con 
ganas de dar a coñecer estes mundos libres, e con inquietudes diversas como son a música, a 
fotografía, a pintura, a creación audiovisual, o mundo empresarial, a programación, a robótica 
e un longo etcétera.

Os contidos de Xeración Ñu están liberados coa licenza libre Creative Commons Atribución - 
Compartir Igual, polo que sodes libres de utilizalos para o que vos pete, mencionando sempre 
a autoría e publicando a nova obra baixo o mesmo tipo de licenza.

Neste número 0 a modo de presentación, atoparemos unha breve historia sobre o movemento 
GNU, analizamos o mundo empresarial que usa software libre, coñecemos o evento máis 
importante galego relacionado coa linguaxe de programación R, investigamos cal é a mellor 
licenza libre para os programadores. 
Coñecemos un podcaster que difunde a cultura libre, aprendemos sobre o xogo Go, 
empezamos unha serie de artigos para liberar o teu smartphone e outra serie sobre edición de 
son en linux, liberamos varias obras fotográ�cas e artísticas e o máis importante, empezamos 
a coñecer o fantástico equipo de redactores que está detrás de Xeración Ñu.

Editor J.L.
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Introdución: Latencia

A pregunta que debemos facernos é se podemos abordar dunha maneira profesional a 
creación, edición e/ou produción de son desde Linux facendo uso, exclusivamente, de 
software libre.
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Para poder responder adecuadamente a esta cuestión, debemos empezar por considerar o 
(delicado) tema da latencia. Sen meternos en temas demasiado sesudos, podemos de�nir 
latencia de son como o tempo que transcorre entre o momento da emisión dun son e o 
momento no que se escoita. É dicir, é un retardo que se aprecia entre a xeración dun son e o 
son propiamente devandito.

É un tema fundamental posto que, aínda que non é posible conseguir a latencia cero -
explicarémolo máis adiante-, é necesario que a latencia existente non sexa apreciable para o 
oído humano ou nos resultaría imposible manexar o sistema, “tocar” ou “interpretar” os sons 
en tempo real.

Vexamos, o son propágase a unha velocidade de 340 metros por segundo; é dicir, si emitimos 
un son a unha distancia dun metro, tardaremos en escoitalo algo menos de 3 milisegundos 
(concretamente 2’9 milisegundos). Baixo esta premisa, decatámonos de que calquera músico 
asume certa latencia implícita.
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Por exemplo, un guitarrista (acústico) ten a fonte de son a uns 40 cm polo que tardará preto 
de 1 milisegundo en escoitalo. Un violinista (está a uns 10 cm da súa fonte de son) uns 0’3 
milisegundos. Un guitarrista eléctrico, si atópase a uns 3 metros do ampli�cador, terá que 
soportar unha latencia de 9 milisegundos. 
Este exemplo pódese facer aínda máis complexo se pensamos nun grupo de varios 
instrumentistas tocando en distintas partes dun escenario e tentando tocar todos xuntos e 
compasados. Pero ese non é o tema que nos ocupa polo que o deixaremos para mellor 
ocasión.

Un computador, como xa dixemos, tamén ten latencia pero, neste caso, non se debe á 
distancia entre o emisor e o receptor si non entre a xeración do son e a emisión efectiva do 
mesmo. Igualmente, que no caso anterior, hai certos límites de latencia admisibles (por ser 
imperceptibles polo oído humano). 
Polo xeral podemos admitir, para un sistema “en tempo real”, unha latencia de 11 
milisegundos.

Kernel RT (lowlatency)

Como abordamos, pois, o tema da latencia de son dun computador que funcione baixo o 
Sistema Operativo GNU/Linux? A resposta é sinxela: utilizando un Kernel RT (lowlatency ou de 
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baixa latencia). O Kernel “normal” de Linux é multitarea e ten un sistema de control de 
prioridades pero non podemos interromper os procesos en “calquera sitio” e é onde aparece a 
latencia. Un Kernel RT controla a prioridade dos procesos e é capaz de xestionar dunha 
maneira máis e�ciente esa latencia.

Tamén podemos contribuír a diminuíla utilizando hardware máis moderno e potente. De feito, 
para un uso non intensivo do procesamento de sinal de son non é necesario dispor dun kernel 
de baixa latencia, simplemente chegará cun hardware adecuado. 
Un exemplo sería o procesado de son con Audacity: podemos gravar ou editar son sen 
necesidade de ter instalado un kernel de baixa latencia.

Si quixésemos instalar un Kernel RT en GNU/Linux (por exemplo nunha distro da rama Debian) 
debiéramos facelo da seguinte maneira:

 sudo apt-get install linux-headers-lowlatency

 sudo apt-get install linux-lowlatency

 sudo update-grub
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Fonte das imaxes: https://qjackctl.sourceforge.io/qjackctl-screenshots.html

Jack

Unha vez instalado o Kernet RT, para poder xestionar as conexións de audio entrantes e 
saíntes no noso sistema operativo Linux, usaremos JACK (Jack Audio Conection Kit, 
http://jackaudio.org/) que é un servidor de son que prové de conexións de baixa latencia entre 
aplicacións.

Esta é a pantalla principal de QjackCt (https://qjackctl.sourceforge.io/ unha interface grá�ca 
de jack que nos axuda á hora de interactuar co programa)

E esta é a xanela de con�guración onde podemos observar (abaixo á dereita) que con esa 
con�guración conséguese unha latencia de 5’8 milisegundos (calquera valor por baixo de 11 
milisegundos é máis que aceptable).
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Unha vez con�gurado JACK (cousa da que nos ocuparemos noutro momento) estamos en 
disposición de empezar a traballar co noso software de son (composición, edición, produción, 
…) na nosa distribución de GNU/Linux favorita. De feito, existen distribucións especí�cas de 
Linux para o tratamento de son a todos os niveis (Ubuntu Studio, KXStudio, Musix, AVLinux, 
...). 
Tanto a con�guración do servidor de audio JACK, como a elección do software que queremos 
usar e/ou a distribución máis adecuada son temas que trataremos máis adiante.

Até logo e que non pare a música!

Seguinte artigo 
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*Debuxo inspirado nunha escultura de Luigi Pampaloni na Galería da Academia en Florencia. 
 

Debuxando a Psique

AUTOR: Ariadna Roca 
TÍTULO: Debuxando a Psique 
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Debuxando a Psique - Ariadna Roca - CC BY-SA 4.0

DATA: 2018 
LICENZA: Creative Commons BY - SA 4.0 
 
*Debuxo inspirado en escultura situada na Basílica de San Miniato al Monte en Florencia. 
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Empresas explotadoras que «non saen do
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Artigo de opinión, onde se analiza o ecosistema do Software Libre

CONTENTS

Empresas explotadoras que «non saen do armario»

Seguinte artigo

Empresas explotadoras que «non saen do armario»
 

Estar en contacto con empresas competidoras e sobre todo con aquelas que son máis 
colaborativas permíteme coñecer máis de preto as tecnoloxías que utilizan para ofrecer os 
seus produtos e servizos. 
É Software Libre, en maior ou menor medida, usan Software Libre, pero non todas o din, «non 
queren saír do armario», aínda.
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O ecosistema de Software Libre é moi variado. Hai xente que xera o código, son as persoas 
que desenvolven ese software; outras o traducen e adáptano á cultura de cada lugar, son as 
de localización (l10n); tamén hai xente que usa e reporta os erros para melloralo e sometelo a 
diferentes situacións, sería o equipo de calidade; outras persoas son de deseño e realizan 
eses grafos, iconas, ou debuxos que emprega o software; e así moita xente máis. 
En xeral son persoas, particulares que se reúnen periódicamente para facer esas «quedadas» 
tan importantes onde intercambian as súas vivencias, póñense cara e proxectan o futuro 
dunha ferramenta pola simple motivación de facer algo mellor polo mundo e darllo 
libremente.

Comparten coñecemento e non piden nada a cambio.

Este ecosistema tamén ten as súas necesidades, é xente que come, algunha ten familia e 
sobre todo gústalle moito o Software Libre e encantaríalle vivir diso. Son persoas que aman o 
que fan. Táchaselles de« anti-sistema», porque non entenden o mundo capitalista estándar…

Hai dúas cousas que unen ás empresas explotadoras e á Comunidade de Software Libre: o 
código fonte e o diñeiro. 
Iso si, cada unha cun enfoque antagonista pero ó �n e ó cabo ambas necesitan deles para 
subsistir.
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As empresas explotadoras, esas que utilizan o código e non o recoñecen, teñen karma 
negativo, non achegan nada á Comunidade pero lúcranse co Softlware Libre (para que logo 
digan que é gratis). Esta Comunidade á súa vez peca de hippie e de facer as cousas polo «ben 
común» cando debería ser máis esixente co uso que se fai dos seus desenvolvementos.

As empresas son as que xeran riqueza, pero esta debe estar ben dirixida cara á Comunidade 
de Software Libre que é a que xera os recursos que son explotados.

Como mellorar o karma das empresas? 
De moitas maneiras. Desde que simplemente patrocinen eventos de Software Libre (non de 
Open Source, a secas) ata que contraten a esas persoas da Comunidade que aman o traballo 
desinteresado que realizan. 
O talento escasea e a demanda é moi alta. Ter no equipo a esas persoas que gozan co que 
fan é o mellor regalo que se lle pode facer á Comunidade de Software Libre.

Carlos Rodríguez García 
Presidente de AGASOL 
presidencia@agasol.gal
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Fotografías libres

Fotos liberadas polo autor baixo licenzas libres Creative Commons BY - SA 4.0 para Wikimedia
Commons
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Saltón

Título: Xogando ás agachadas 

No xardín de casa polas mañás, adoito dar un paseo coa cámara para ver si hai algunha 
sorpresa; e o que moitas veces me atopo, son estes curiosos saltamontes, aínda que sería 
máis adecuado o adxectivo de tímidos, sempre que se abrazan a algo e a cámara apunta a 
eles, vanse virando de maneira que me deixan estas imaxes. Sácanche sempre un sorriso 
neses momentos.
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Xogando ás agachadas - Guillermo Garabatos - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xogando_as_agachadas-

Guillermo_Garabatos.jpg#/media/File:Xogando_as_agachadas-Guillermo_Garabatos.jpg

Arquivo coa máxima resolución en Wikimedia Commons: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xogando_as_agachadas-
Guillermo_Garabatos.jpg#/media/File:Xogando_as_agachadas-Guillermo_Garabatos.jpg 

Xoaniña

Título: Buscando texturas 

A inquietude polas pequenas cousas da natureza, lévame a facer fotos deste tipo; unha 
pequena mariquita encima dunha folla de trevo, si, as follas de trevo teñen realmente un 
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Buscando texturas - Guillermo Garabatos - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buscando_texturas-

Guillermo_Garabatos.jpg#/media/File:Buscando_texturas-Guillermo_Garabatos.jpg

aspecto sedoso.

Arquivo coa máxima resolución en Wikimedia Commons: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buscando_texturas-
Guillermo_Garabatos.jpg#/media/File:Buscando_texturas-Guillermo_Garabatos.jpg 

Abella

Título: Baño de ouro 

Esta foto ten un tempo de espera considerable. Si consideramos o tamaño da �or, un dente de 
león, facémonos a idea do tamaño do insecto e o detalle das pequenas cousas que se 
conseguen coa macrofotografía .
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Baño de ouro - Guillermo Garabatos - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ba%C3%B1o_de_ouro-

Guillermo_Garabatos.jpg#/media/File:Ba%C3%B1o_de_ouro-Guillermo_Garabatos.jpg

Arquivo coa máxima resolución en Wikimedia Commons: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ba%C3%B1o_de_ouro-
Guillermo_Garabatos.jpg#/media/File:Ba%C3%B1o_de_ouro-Guillermo_Garabatos.jpg 

Eiruga

Título: A beleza do estraño 

Esta eiruga de bolboreta nocturna; atopeima nun dos paseos matutinos nun dos montes do 
municipio de Toques, camu�ada nunha folla dun carballo novo. Resultoume asombroso o 
complicado que foi distinguila; logo dun bo intre observándoa, en movemento gañaba en 
beleza, entón a instantánea sempre será máis rechamante.
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A beleza do estraño - Guillermo Garabatos - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_beleza_do_extra%C3%B1o-

Guillermo_Garabatos.jpg#/media/File:A_beleza_do_extra%C3%B1o-Guillermo_Garabatos.jpg

Arquivo coa máxima resolución en Wikimedia Commons: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_beleza_do_extra%C3%B1o-
Guillermo_Garabatos.jpg#/media/File:A_beleza_do_extra%C3%B1o-Guillermo_Garabatos.jpg 

Contraportada 
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Desde unha habitación sen �estras

Breve historia de GNU
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Notas a rodapé

Seguinte artigo

Making of watercolor portrait of young Richard Stallman - CC0 Dominio público - 
https://www.�ickr.com/photos/109663105@N07/19659879343/in/photolist-5zfJf7-vXh2bX

Soaba de forma compulsiva na radio daquela clínica de Manhattan o éxito "Mama, he treats 
your daughter mean" (1), mentres Daniel acariñaba coa xema dos seus dedos aínda  
temblorosos ao bebé que, instantes antes a riseira enfermeira situara delicadamente no colo 
dunha  exhausta e feliz Alice. 
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Symbolics 3600 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symbolics-3600-ports.jpg

Aínda non se sabía entón que aquel futuro biólogo vocacional, con certo talento para a 
matemática e o razoamento lóxico que se habería de matricular en  Harvard buscando unha 
titulación en física, había de enfrontarse a algún dos seus propios compañeiros de traballo, 
fundadores da hoxe xa desaparecida  Symbolics  Inc.(2), para impedir que tomasen o control 
dos computadores do  MIT  Computer  Science & Arti�cial  Intelligence  Lab(3), baixo a pouco 
elegante táctica empresarial de acompañar a correccións e melloras do sistema operativo de 
máquinas  Lisp(4) dunha cláusula prohibindo redistribuír estas modi�cacións, o que 
irremediablemente desembocaría, trinta anos despois do lanzamento do éxito de  Ruth  
Brown, un 27 de setembro de 1983, na primeira pedra do proxecto GNU, que perseguía a 
creación dun sistema operativo completamente libre.

Un par de anos despois publicouse o Manifesto GNU (5) no que Richard, o �llo de Alice  
Lippman e Daniel  Stallman, declaraba as súas intencións e motivacións para crear unha 
alternativa libre ao sistema operativo  Unix, ao que denominou GNU. Un acrónimo recorrente, 
como Bing(6), de rea�rmación do que non se é, neste caso, esta claro que o que non é, é  
UNIX.

Neste escrito tamén establecía a  desambiguación da fonética do nome que empezara a crear 
controversia entre os seus seguidores, como se pronuncia GNU?. 
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Ñu negro - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-wildebeest-aka-gnu.jpg

Así soubemos dos  antílopes  artiodáctilos. Unha especie fascinante, marabillosos actores de 
repartición nos documentais de fauna salvaxe nas sobremesas de verán, máis en concreto 
merece mención o  connochaetes  gnou ou  ñu negro. Seguro que a Richard  Matthew, o 
biólogo vocacional, gustaríalle esta a�rmación. 

Outras formulacións da citada declaración sentaban as bases deste movemento social que 
vai moito máis alá dun sistema operativo e se  enraíza cos principios máis básicos de en que 
sociedade desexamos vivir, que sociedade desexamos construír, que sociedade desexamos 
ser, en toda a amplitude do verbo.

E falando de verbos, en concreto dos verbos anglosaxóns, que como en calquera outra lingua, 
e este dialecto  anglofrísio traído a  Britania polos invasores Xermanos non podía ser doutro 
xeito, tende á economía da linguaxe. 
Así na interpretación que de palabras como ' free' faise, caben máis de vinte matices ou 
signi�cados entre os que poden, con suma facilidade, confundirse libre e gratis. Pero aquí non 
imos falar de custos(7), falamos de liberdades. As liberdades que os usuarios e a comunidade 
merecen ter, a liberdade de executar, copiar, intercambiar, estudar, modi�car e mellorar un 
programa. 
Pero tamén, como mencionabamos antes, da corrente de pensamento que promove esta 
liberdade do contido libre, da cultura libre, que se articula ao redor de conceptos como 
dominio público, licenzas Creative Commons ou  Copyleft. 
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Chámache a atención?, desexas saber máis?. Penétrache comigo, paso a paso neste camiño, 
e da man de xente que �xo destes nobres principios bandeira, percorrendo os in�nitos fíos da 
comunidade, probando, preguntando ata achar as respostas a todas as nosas inquietudes aos 
longo dunha serie de artigos en que profundaremos na cultura e o software libres, as 
distribucións, o cinema libre, a música libre e o hardware libre. Aprenderemos, e deste xeito, 
talvez, só talvez, aínda que por un instante sentiremos do mesmo xeito.

Notas a rodapé

(1) https://www.youtube.com/watch?v=HnmbJruEkKw  
(2) El primer dominio de internet. http://symbolics.com/  
(3) Investigación en Inteligencia Arti�cial, Biología computacional. Robótica. etc.  
(4) Lisp: Procesamiento de listas. "LISt Processor".  
(5) https://www.gnu.org/gnu/manifesto.es.html  
(6) "Bing is not google".  
(7) Por ahora 
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Persoas que difunden a cultura libre, Juan
Febles

Serie de artigos para dar a coñecer a individuos e colectivos, que axudan na difusión ou
colaboran de forma signi�cativa na cultura libre.
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Neste caso falamos de Juan Febles.
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Juan Febles

Juan defínese no seu per�l de twitter como Profesor de Apoio, trailrunner, linuxero e 
podcaster. Amante das boas series e películas que fagan pensar.

Podcasting

Como podcaster, está metido e colabora en diferentes proxectos:

- Ten un podcast propio chamado Podcast Linux, onde nos regala contidos pensados para os 
usuarios domésticos de GNU/Linux que non necesitan ter grandes coñecementos técnicos 
para entender do que se está a falar, entrevista a xente relacionado co mundo do software e 
hardware libre e onde tamén fala de moitos proxectos interesantes relacionados coa cultura 
libre, como pode ser Wikimedia.
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Nos últimos meses tamén lle deu por probar hardware, e ten varias reviews sobre 
ordenadores da marca SlimBook e Vant. Estas marcas traen instaladas e probadas nos seus 
equipos distribucións gnu/linux, co cal son unha boa opción para un linuxero ;)
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Podes atopar os seus podcasts na sua web, en AVPodcast e en archive.org sempre baixo o 
nome de Podcast Linux. E tamén a través do feed de subscrición: 
https://feedpress.me/podcastlinux 

- Iniciou e forma parte tamén dun proxecto que me gusta especialmente como é o Maratón 
Linuxero, Proxecto colaborativo de emisións en directo a través de Software Libre. Proxecto 
que empezou no ano 2017 e no que moita xente de diferentes países de fala hispana estamos 
a colaborar.
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É unha gozada escoitar nas súas emisións, unha gran variedade de acentos hispanos de todo 
o mundo.

Videotutoriais

Juan Febles tamén aporta coñecemento á comunidade a través dos seus videotutoriais que 
ten aloxados tanto na súa canle de YouTube Podcast Linux como en archive.org Podcast 
Linux.
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Todos os seus vídeos son interesanes, pero quixera destacar especialmente:

- Curso de audacity, ferramenta de software libre para a gravación e edición de son.

- Curso de podcasting, (nótase moito que tiro polo podcasting?jeje). Un curso completo onde 
aprender a facer podcasting con recursos e ferramentas libres.

- Minino: a distro lixeira e perfecta para equipos antigos.

Grupos e canais de Telegram

A Juan Febles podemos atopalo en diferentes grupos e canais de Telegram, sempre 
aportando, colaborando e animando á xente a involucrarse na cultura libre:

- Canal de Podcast Linux: https://telegram.me/podcastlinux 
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- Grupo de Maratón Linuxero: https://telegram.me/maratonlinuxero 

Para concluir, Juan Febles é un home involucrado na comunidade da cultura libre que non 
para de aportar e involucrarse en novos proxectos, pero o que máis destacaría del é a súa 
personalidade afable, sempre cun sorriso.
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https://twitter.com/podcastlinux 
http://podcastlinux.gitlab.io/ 
https://maratonlinuxero.org/ 
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Ready, steady….GO

Imos falar da Intelixencia Arti�cial e de como un xogo, o Go, foi a excusa perfecta para lograr
a sua mellora.

CONTENTS

Ready, steady….GO

Seguinte artigo

Ready, steady….GO

Todos nalgunha ocasión temos escoitado esta secuencia de berros previos ao comenzo das 
carreiras de velocidade...pois ben, hoxe non imos falar de atletismo, imos falar da Intelixencia 
Arti�cial e de como un xogo, o Go, foi a excusa perfecta para lograr a sua mellora.

Pode que moitos de vos non coñezades este ancestro xogo de mesa. Segundo a wikipedia o 
GO é un xogo de estratexia que ten xurdiu en China hai máis de 2500 anos, onde foi 
considerado unha das catro artes esenciais da sua cultura. 
As regras deste xogo son moi sinxelas, cada xogador ten que rodear coas suas pedras as do 
seu rival, gaña quen consegue construir un área maior dominada polas suas pedras. 
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By zizou man - Flickr: Go game, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=30984188

Dominar este xogo é algo moi compricado pois a hora de decidir onde colocar unha pedra hai 
que ter en conta moitas cousas, non so puramente matemáticas, a intuición xoga un papel 
fundamental neste xogo, algo que era imposible de conseguir polas máquinas...ata agora.

No 2015 a empresa británica Google DeepMind creou AlphaGo, un programa informático de 
intelixencia arti�cial que xoga a GO. Nunca na historia unha máquina foi capaz de vencer a 
mente humana neste xogo, pois como xa dixemos, non so é importante calcular cal é o mellor 
sitio onde colocar as pedras para atapar as do rival, a intuición xoga un papel fundamental.

Sen embargo, os creadores de AlphaGo pensaron que o seu programa sería capaz de gañar a 
mente humana e para demostralo retaron a Fan Hui, o mellor xogador europeo de Go, a 
máquina gañou sen problemas.
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CC0 Creative Commons - https://pixabay.com/es/anatom%C3%ADa-la-biolog%C3%ADa-
cerebro-1751201/

Tal foi o escándalo que os defensores da superioridade humana fronte as máquinas 
quitaronlle valor a esa victoria, decindo que Fan Hui, non era un xogador de élite. 
Enton, os creadores de AlphaGo retaron a Lee Sedol, o mellor xogador de Go da actualidade. 
Lee aceptou o reto con�ando en gañar a AlphaGo sen problemas...o resultado deste reto foi 
AlphaGo 4 – Lee Sedol 1. 
A única partida que gañou Lee Sedol foi grazas o que se chamou coma o “movemento divino”, 
un movemento totalmente inesperado e que segundo os cálculos de AlphaGo so existía 1 
entre millons de posibilidades de que un humano a �xera...esto demostra que nese campo, no 
da improvisación os humanos somos mellores cas máquinas.
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CC0 Creative Commons - https://pixabay.com/es/robot-3d-de-impresi%C3%B3n-2937861/

Se queres probar a xogar Go existen moitos programas de ordenador que están dispoñibles 
nos repositorios o�ciais, eu persoalmente teño instalado qGo.
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R, https://www.r-project.org/, para quen non o coñeza, é un programa de estatística que lle 
gañou o posto de gran alternativa ao clásico SPSS. O paquete estatístico R é unha contorna 
estatística que inclúe ferramentas de análises de datos e xeración de grá�cas. É software libre 
e funciona baixo Windows, MAC VOS e Linux. R realmente é unha linguaxe e conxunto de 
módulos estatísticos que, mediante calquera das interfaces de que dispón, permite realizar 
análises de datos e representación dos mesmos.
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Logo do programa R

A Comunidad R Hispano, http://r-es.org/ ten entre os seus obxectivos o de fomentar o avance 
do coñecemento e uso da linguaxe de programación en  R e o desenvolvemento da profesión 
en todas as súas vertentes, especialmente a investigadora, docente e empresarial (extraído do 
artigo quinto dos seus estatutos).

Para elo, a Comunidad organiza conferencias, cursos, sesións de traballo, grupos locais de 
usuarios, etc, así dende o ano 2009 organiza unhas xornadas de carácter nacional, http://r-
es.org/jornadas/. O obxectivo das mesmas é o de proporcionar un punto de encontro aos 
usuarios de  R, fomentar a colaboración entre eles nun ambiente multidisciplinar, divulgar o 
coñecemento da linguaxe e as súas posibilidades e promover o uso de  R. As xornadas 
viñéronse celebrando anualmente e de forma ininterrompida desde o 2009 en diferentes 
cidades españolas, Murcia no ano 2009,  Mieres en 2010, Madrid 2011, Barcelona en 2012, 
Zaragoza en 2013, Santiago de Compostela en 2014, Salamanca en 2015, Albacete en 2016 e 
as últimas no ano 2017 en Granada.

A nivel galego, o 10 de outubro do ano 2013 tivo lugar a I Xornada de Usuarios R en Galicia.

Esta xornada naceu co obxectivo de unir a toda a comunidade de usuarios de  R nun mesmo 
foro en Santiago de Compostela, e coa intención de poñer en común as experiencias e os 
traballos que se realizan na nosa comunidade autónoma e, desta forma, ter unha visión global 
das oportunidades e os campos de acción desta ferramenta e interactuar persoalmente cos 
profesionais que a utilizan.

Na I Xornada de Usuarios R en Galicia contouse coa participación de importantes profesionais 
do sector da saúde, universitario, investigador e administración pública en xeral e empresarial 
que son referentes en Galicia no uso deste software, e aberta a que calquera persoa 
interesada en coñecer  R puidese asistir e participar na mesma.
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A primeira edición estivo organizada por MeLiSA (Asociación de Usuarios e Software Libre de 
Terra de Melide, http://www.melisa.gal/ ) dentro das actividades integradas nun convenio 
asinado coa AMTEGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia), e contou coa 
colaboración do CNTG (Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia, 
https://emprego.xunta.es/cntxes-pro/), OSL (O�cina de Software Libre, http://osl.cixug.es/) do 
CIXUG, e a Xunta de Galicia.

Co mesmo obxectivo que a primeira xornada fóronse organizando en 2015 a segunda (o 1 de 
outubro), en 2016 a terceira (o 19 de outubro) e en 2017 a cuarta ata o momento (o 20 de 
outubro). Na páxina web https://www.r-users.gal pódense consultar os programas destas 
catro edicións. Foron sempre ata a data, xornadas dun día, normalmente cun bloque de 
conferencias con oradores do estilo da primeira e bloque de formación cun ou dous 
cursos/talleres, dependendo do ano. Ademais no ano 2014 organizáronse en Santiago as 
cuartas xornadas nacionais. Toda a información da mesma pódese consultar na páxina web 
http://r-es.org/tiki/VI+Jornadas. O comité organizador desta xornada forma parte de forma 
regular na organización das xornadas galegas.

A II Xornada de Usuarios de R en Galicia celebrouse o día 1 de outubro de 2015. Estivo 
organizada pola Asociación de Usuarios de Software Libre dá Terra de Melide (MeLiSA), e 
patrocinada pola AMTEGA (Xunta de Galicia).
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A II Xornada de Usuarios de R en Galicia estivo organizada pola Asociación de Usuarios de 
Software Libre dá Terra de Melide (MeLiSA), e patrocinada pola AMTEGA (Xunta de Galicia).

As dúas primeiras xornadas e a cuarta nacional celebráronse no Centro de  Novas  
Tecnoloxías de Galicia (CNTG) de Santiago de Compostela.

A III e IV  Xornada de Usuarios de  R en Galicia tiveron lugar na Facultade de Matemáticas da 
Universidade de Santiago de Compostela.
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Miguel A. Rodríguez e Rafael Rodríguez membros da organización da III Xornada

Estas dúas últimas edicións foron organizadas pola OSL - O�cina de Software Libre do  CIXUG 
e patrocinadas pola AMTEGA.
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stas dúas últimas edicións foron organizadas pola OSL - O�cina de Software Libre do  CIXUG e 
patrocinadas pola AMTEGA.
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Inauguración das IV Xornada de Usuarios de R en Galicia. De esquerda a dereita, Miguel A. 
Rodríguez representante do comité cientí�co, Rosa Mª Crujeiras Vicerreitora de Comunicacións 

e Coordinación, Elena Vázquez decana da Facultade de Matemáticas e Roberto Martín da 
O�cina de Software Libre do CIXUG e membro do comité organizador

Talleres

Os talleres que se impartiron en todas estas sesións foron os seguintes:

        ◦ Creación de paquetes, informes e viñetas con R no ano 2013

        ◦ Visualización de Datos Raster no ano 2014 (IV jornada nacional)

        ◦ Modelos preditivos co paquete caret no ano 2014 (IV jornada nacional)

        ◦ Visualización de Series Temporais no ano 2014 (IV jornada nacional)

        ◦ peRcepción do coloR e visualización en R no ano 2014 (IV jornada nacional)

        ◦ Dos datos á publicación cientí�ca: R, Markdown & Sweave no ano 2015
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        ◦ Introdución a R no ano 2016

        ◦ Reproducibilidade en ciencia con R no ano 2016

        ◦ Introdución a R no ano 2017

        ◦ Web Scraping no ano 2017

Estas xornadas retransmítense en directo e despois publícanse na canle de  Youtube  R  
Users  Gal, https://www.youtube.com/channel/UCG1_1eqe_KvoVByZeFFFErQ,  para que 
estean dispoñibles para toda a comunidade.

Seguinte artigo 
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É Android software libre?

Android é un sistema operativo, desenvolvido na actualidade por Google, que se atopa 
instalado en millóns de dispositivos como smartphones, tablets, smartwatches, televisores, … 
Aínda que está baseado no Kernel de Linux, Android ten compoñentes propietarios polo que 
non é software libre (ou, polo menos non na súa totalidade).
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Para de�nir o escenario no que nos atopamos e sobre o que falaremos, supoñamos que 
temos un dispositivo cunha versión de Android instalada e funcionando (este é o caso típico 
cando adquirimos un dispositivo Android). Ese dispositivo está preparado para funcionar pero 
poida que non teña todos os programas que necesitamos e teremos que recorrer a instalalos 
posteriormente. 
As aplicacións que se poden utilizar en Android están baseadas nun sistema de xestión de 
paquetes que nos permite automatizar o proceso de instalación, con�guración e actualización 
das mesmas. 
O nome (sistema de xestión de paquetes) é debido a que os programas se distribúen en 
forma de “paquetes” (con formato APK no caso de Android), encapsulados nun só �cheiro que 
contén os �cheiros necesarios para o correcto funcionamento do programa en cuestión e, 
ademais, inclúe información adicional como pode ser a versión, descrición, dependencias, …

Para instalar software en Android simplemente teremos que descargar o �cheiro APK, 
executalo e seguir as instrucións do proceso de instalación. Como esta práctica parece 
arriscada (calquera pode facernos chegar un APK -non testado- que pode producir efectos 
non desexados no noso sistema) Google implementou unha “tenda” de software desde a cal 
podemos descargarnos os programas que necesitemos (uns gratuitos e outros de pago) 
dunha maneira sinxela e desde unha contorna (presumiblemente) controlada e segura. 
Esta “tenda” chámase Google Play Store (https://play.google.com/store). Google Play Store é 
algo máis que un repositorio de software. É unha plataforma de distribución dixital de 
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Fonte da imaxe:  https://play.google.com/store 

software (para dispositivos Android) e unha tenda online que nos ofrece outro tipo de 
“produtos” como peliculas, música, libros, ….

É Google Play un repositorio de software libre? 
 

Google Play Store é, efectivamente, un repositorio de software (entre outras cousas, como 
comentamos) pero, na sua maior parte, o software que contén é propietario, mesmo o 
software libre que ofrece non permite descargar as fontes. 
Por tanto, a resposta é NON; Google Play NON é un repositorio de software libre. Ademáis, 
existen outras limitacións impostas por Google que poden non ser de noso agrado (por 
exemplo, a de esixir unha conta de gmail para poder acceder á Play Store).

Cal é a alternativa, pois?
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Fonte das imaxes:  https://f-droid.org/é/

Se a nosa pretensión é dispor dun repositorio de programas para Android, que sexan software 
libre ou de fontes abertas e que non nos obrigue a “darnos de alta” ou a dispor dunha conta de 
correo electrónico asociada, a nosa elección debese ser F-DROID (https://f-droid.org/é/)
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Fonte das imaxes:  https://f-droid.org/é/

Como obter e instalar F-Droid?

F-Droid non se pode descargar desde a Play Store de Google, polo que deberemos ir á súa 
web, descargar o APK e instalalo manualmente no noso sistema. A ruta de descarga da última 
versión é https://f-droid.org/FDroid.apk 

Si o preferimos, podemos facer uso dun código QR para proceder á descarga:
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Fonte da imaxe: https://f-droid.org/é/

Unha vez descargado o �cheiro APK procederemos á súa instalación, localizándoo no cartafol 
de “Descargas” correspondente e executándoo (pulsando sobre el). Para que este 
procedemento funcione, previamente deberemos indicarlle ao noso dispositivo que lle 
permitimos instalar programas “externos” á Play Store de Google posto que, como xa 
comentamos, Android por defecto só deixa instalar software da súa propia “tenda”. 
Para iso iremos a AXUSTES, xeralmente no apartado de “Seguridade”, buscaremos a opción 
“Fontes Descoñecidas” (permitir a instalación de aplicacións de orixes distintas á Play Store) 
e habilitarémola.

Unha vez instalado F-Droid teremos acceso a un completo repositorio FOSS (Free and Open 
Source Software) qe contén todo tipo de aplicacións e xogos. 
Ademais, disporemos de acceso a un Foro de axuda, á documentación do proxecto, tutoriais, 
... mesmo nos explican como montar o noso propio repositorio de software (con repomaker).

Pero esa xa é outra historia...

Seguinte artigo 
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MIT ou GPL, esa é a cuestión

Se usas Software Libre, apoias e cres que é a mellor opción para o software no futuro e 
ademais es un desenvolvedor de software, non tes moitas excusas para non liberar cunha 
licencia de Software Libre. Como nota ao marxe, salientar que non só os programadores 
desenvolven Software Libre: tamen aportan os documentadores, probadores, deseñadores 
grá�cos, distribuidores...

O argumento de�nitivo para convencerte de que debes liberar o código que teñas 
desenvolvido é o seguinte: se gardas o código con celo no caixón é moi probable que morra 
no caixón! Trata de lembrar código que teñas feito e pensa, coa rapidez coa que avanza o 
mundo da informática, se aínda hoxe tería aplicación. Fai o exercicio de revisar os teus 
repositorios privados e sorpréndete. Como desenvolvedor individual hai outro motivo 
interesante: publicar os teus traballos é o mellor currículum que podes ter. Mesmo hai 
empresas adicadas exclusivamente á caza de talento examinando o código publicado en 
GitHub.

Xeración Ñu #00-gl

PUBLISHED

Last modi�ed 18 hours ago

https://www.sourcecon.com/the-complete-guide-to-recruiting-and-sourcing-candidates-on-github/
https://xeracion-gnu.gitbook.io/xeracion-gnu-00/


19/4/2018 MIT ou GPL, esa é a cuestión - Xeración Ñu #00-gl

https://xeracion-gnu.gitbook.io/xeracion-gnu-00/mit-ou-gpl-esa-e-a-cuestion 2/4

 Imaxe "Diagrama de licencias de software segundo a FSF"  - source: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license

Se dirixes unha empresa de desenvolvemento de software, podes estar cavilando por que 
demo ías liberar e deixar que todo o mundo teña acceso ao código... Hai varios motivos, pero 
o principal é que os consumidores de software valoran que os programas que se executan 
nos seus equipos sexan OpenSource (auditables, seguros, adaptábeis). No caso de empresas 
que usan o teu software é fundamental que poidan controlar a súa información e que non 
exista unha dependencia do fornecedor (terás que ser bo dando o servizo, nada máis e nada 
menos). Se contratas coa administración, chegará un día en que será requisito imprescindible 
que o software pagado por todos sexa para todos (isto debemos esixilo os cidadáns!).

Ao medo de que a competencia poida usalo gratis... É o mellor que che pode pasar! Creas 
unha dependencia do teu código e terán que nomearte nos créditos. Hai un mellor argumento 
comercial? O que tes que estudar é se ten sentido liberar todo o que desenvolves. En teoría é 
o mellor, pero por favor, se o código é feo ou malo non o liberes! O ideal é liberar o código e 
liderar o desenvolvemento baseado na comunidade. Liberar un software que vai ser adoptado 
pola comunidade e, á vez, darlle soporte e incorporar as melloras que poidan aportar 

Xeración Ñu #00-gl

https://xeracion-gnu.gitbook.io/xeracion-gnu-00/


19/4/2018 MIT ou GPL, esa é a cuestión - Xeración Ñu #00-gl

https://xeracion-gnu.gitbook.io/xeracion-gnu-00/mit-ou-gpl-esa-e-a-cuestion 3/4

Imaxe "Logo da licencia GPL" - source: https://www.gnu.org/graphics/license-logos.html

desenvolvedores externos é crear un produto de éxito garantido. Se ademais liberas antes que 
a competencia, será difícil que outro ocupe o teu lugar ou nicho de mercado.

A estas alturas xa deberías estar convencido de liberar o teu software e queres saber como. 
Pois é ben doado: só tes que usar unha licencia de Software Libre ou Open Source. A 
decisión de usar unha licencia Open Source sempre é mellor que a que sexa privativa, pero se 
engades restriccións de uso que impiden que sexa Software Libre (véxase as 4 liberdades do 
software) non estará ben visto e posiblemente non recibas apoio da comunidade. Isto tamén 
limita a posibilidade de crecer en rede exponencialmente e pode que apareza unha solución 
equivalente realmente libre que che faga sentir que perdeches o tempo.

Dentro das licencias libres tes moitas onde escoller que se poden agrupar nunha permisiva 
"MIT" ou nunha vírica "GPL". Coa MIT basicamente darías permiso para facer co teu código o 
que se queira (preservando dereitos de autoría), mentras que cunha GPL tamén impós a 
obriga de que os traballos derivados continúen a ser GPL. Se es puramente estricto na 
de�nición de liberdades escollerás MIT pero corres o risco de que alguén empregue o teu 
código e a continuación o peche nunha solución privativa. Por contra, coa GPL estaría 
obrigado a producir software licenciado tamén baixo GPL co sentido de que o Software Libre 
tenda a prevalecer sobre o privativo.

Con todo, sexa MIT ou GPL, libera o teu código!
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